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Høring – Forslag om endring i forskrift om trossamfunn 
 
Vi viser til Deres brev av 09.07.2004 (ref. 2004/2480 AØ GP) 
 
Synodestyret i Den Evangelisk Lutherske Frikrike har behandlet høringsbrev om endringer i 
forskrift om trossamfunn i møte 27-28/7 2004. 
Vi har følgende merknader: 
 
 
MERKNADER: 
 
1.  Forholdet til Den norske kirkes medlemsregister. 
 
Vi kan ikke se at dobbeltmedlemskap med Den norske kirke (Dnk) kan føre til manglende 
tilskudd. Dette er blant annet problematisk på bakgrunn av framgangsmåten ved opprettelsen 
av Dnk’s medlemsregister, der en rekke personer som aldr hadde vært medlemmer av Dnk 
feilaktig ble tatt inn i registeret. Vi får fortsatt meldinger om at våre medlemmer som fra 
fødselen av har tilhørt Den Evangelisk Lutherske Frikirke er oppført i dette registeret. Det må 
i utgangspunktet antas at dobbeltregistrering her skyldes feil i dette registeret, og personen bør 
regnes som tilhørende det aktuelle registrerte livssynssamfunn, og slettes fra Den norske 
kirkes register. Det vises til Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister, § 5, der det 
heter: ”Medlemsregisteret skal ikke brukes til offentlig myndigheters kontroll etter 
trossamfunnsloven.” I vårt høringsbrev av april 2003 om endring av trossamfunnsloven skrev 
vi følgende: ”Uavhengig av om medlemslister kontrolleres med eller uten personnummer skal 
ikke medlemsregisteret til Den norske kirke ha karakter av overordnet gyldighet.” 
 
 
2.  Tidsfrister for rapport og søknad. 
 
Med bakgrunn i at mye av arbeidet i våre menigheter med denne type saker skjer på frivillig 
basis, og at alle opplysninger skal via vårt hovedkontor før samlet innsending av krav om 
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tilskudd, anser vi det urimelig at fristen settes til 1/3. Vi mener primært at fristen bør 
forskyves til 1/5, sekundært at den opprettholdes som nå, 1/4. En tidligere frist vil medføre 
behov for økt administrativ hjelp i våre menigheter. 
 
3.  Tidsfrister for utbetaling av tilskudd. 
 
Forskriften bør inneholde en tidsfrist for utbetaling av kommunale tilskudd, maksimalt tre 
måneder etter fristen for innsending av krav om tilskudd. 
 
4.  Kontroll med kommunenes beregningsgrunnlag. 
 
Med den innskjerping som finner sted med hensyn til kravet om tilskudd fra trossamfunnene, 
bør forskriften inneholde en tilsvarende skjerping av kommunenes opplysningsplikt ved 
utregning av det kommunale tilskuddet, med en oppstilling av de forhold som er nevnt i 
forskriftens punkt I.8, samt medlemstall for Den norske kirke i kommunen. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Terje Solberg 
Synodesekretær 


